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ESTATUÍS DE L'ASSOCIACIÓ NATURALISTES DE GIRONA

PREAMBUL

Des de la seva constitució formal el 17 de gener de 1981 i en complirnent deis seus
anteriors estatuís, l'Associació Naturalistes de Girona ha treballat en l'estudi, dlvulgació ¡
defensa de la natura de les comarques gironines.
Com siguí que en els darrers temps l'ámbit d'actuadó de I'ANG ha evolucionat des de
la seva arrel d'entitat naturalista cap a una organització no governamental de caire ecologista,
ultrapassant l'inicialment previst. Com siguí evident també que la práctica i la consuetud han
portat a un modus de funcionar pragmátic que en el seu dia va reflexar-se en un reglament
d'ordre intern provisional que cal normalitzar en aquests estatuís.
L'Assemblea General Extraordinaria, fent ús de les seves facultats recollides a l'article
nové deis estatuts de I'ANG, aprova la modificado deis Estatuís de l'Associadó Naturalisfes de
Girona, amb l'objecíiu de fer-los mes acoras amb els objeclius, ámbit i funcionament práctic
de l'esmentada entitat.
CAPÍTOL I: LA DENOMIIMACIÓ, ELS FINS I EL DOMICILI.
Artícle ler.-

Amb la denominado de "Associació de Naturalistes de Girona" i l'acrónirn de ANG es
constiíueix aquesta entitat, que regula les seves activitats d'acord amb el que esíableix la Llei
4/2008, de 24 d'abril, del llibre lercer del Codi civil de Calalunya, relaíiu a les persones
jurídiques; la Llei orgánica 1/2002, de 22 de mar?, reguladora del dret d'associació, i els seus
estatuts.
Artícle 2.Les finalitats de l'Associació no tindran ánim de lucre i serán l'estudi, divulgado i protecdó de
la natura en qualsevol deis seus ámbits, així com l'iníercanvi de coneixements i experiéncies
amb d'altres associacions, centres i institucions afins.
Per assolir aquests objectius I'ANG acíuará localment a partir del pensament global. Per
l'acompliment de les seves finalitats, I'ANG podrá organitzar i donar supon a treballs de
recerca, congressos, írobades, conferencies, exposicions, concursos i qualsevol altra activitaí
legal que entri dins del marc de l'estudi, divulgado i proíecdó de la nalura. També estará
capacitada per promoure, en activiíaís del lleure, una formado humana i el desenvolupamení
global de la persona.
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Podrá, així mateix, confederar-se o peritar-se amb d'altres
entitats
d'objectius
similars, o formar-ne part com a persona jurídica. També podrá oferir els seus servéis com a
entitat, d'acord amb els seus objectius si aquests li son sol-licitats per qualsevol persona
física o jurídica.
La duració de l'Associació será per un terme ¡Himitat, podent ingressar-h¡ nous socis o causar
baixa els antics sense necessitat de nova constitució.
En queda exclós tot ánim de lucre.
Article 3.1.
2.

El domicili de l'associació s'estableix a Girona, i radica al carrer de les monges, núm.20
de la Valí de Sant Daniel.
L'ámbit inicial d'actuacíó de l'Assodació de Naturalistes de Girona serán les comarques
gironines. No obstant aixó, I'ANG podrá també emprendre accions en altres indrets de
l'estat espanyol o del món, i recolzar les que prenguin entitats d'objectius similars.

CAPÍTOL II. ELS MEMBRES DE L'ASSOCIACIÓ, ELS SEUS DRETS I LES SEVES OBLIGACIONS.
Article 4.- (*1)

Poden formar part de l'associadó totes les persones físiques i jurídiques que, de manera lliure i
voluntaria, tinguin interés en les seves finalitats.
Peí que fa a les persones físiques:
1.
2.

3.

Cal que tinguin capacititat d'obrar.
Si son menors en edats compreses entre els 14 i els 18 anys ¡ no están emancipáis,
necessiten el consentiment deis pares o tutors per ser socis de pie dret, amb dret de
vot a les assemblees generáis, i no poden ser elegits membres de la Junta Directiva.
Els menors de 14 anys poden adquirir la condició d'associats i exercir els drets deriváis
d'aquesta condició per mitjá deis seus representants legáis.

Peí que fa a les persones jurídiques:
1.
2.

La sol-licitud d'ingrés ha de ser acordada per l'órgan competents.
Les normes per les quals es regula la persona jurídica en qüestió no han d'excloure la
possibilitat de formar part d'una associació.

Per integrar-se a una associació cal presentar una sol-licitud per escrit a la Junta Directiva, la
qual prendrá una decisió sobre la petició en la primera reunió que tingui lloc i la comunicará a
l'assembles general mes immediata.

(*1) La condició de soci ha de ser congruent amb ia denominado i les finalitats de l'associació

Article 5.Són drets deis membres de l'associació:
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1.
2.
3.
4.

Assisitr amb veu i vot a les reunióos de l'Assemblea General.
Elegir o ser elegits per ais llocs de representació o per exercir carrees directius.
Exercir la representació que se'ls confereixi en cada cas.
Intervenir en el govern i les gestions, en els servéis i les activitats de l'associació,
d'acord amb les normes legáis i estatuáries.
5. Exposar a l'Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a
fer mes plena la vida de l'associació i mes eficac la realització deis objectius socials
básics.
6. Sol-licitar i obtenir explicacions sobre l'administració i la gestió de la Junta Directiva o
deis mandataris/áries de l'associació.
7. Ésser escoltats préviament a l'adopció de mesures disciplináries.
8. Rebre informado sobre les activitats de l'assodadó.
9. Fer ús deis servéis comuns que l'associació estableixi o tingui a la seva disposició.
10. Formar part deis grups de treball.
11. Posseir un exemplar deis estatuts.
12. Consultar els (libres de l'associació.
Article 6.Són deures deis membres de l'associació:
1.
2.

Comprometre's amb les finalitats de l'associació i participar activament per assolir-les.
Contribuir al sosteniment de l'associació amb el pagament de quotes, derrames i altres
portacions económiques fixades pels estatuts i aprovades d'acord amb aquests.
3. Complir la resta d'obligacions que resultín de les disposicions estatuáries.
4. Acatar i complir els acords válidament adoptáis pels órgans de govern de l'associació.
Article 7.Són causes per ser donar de baixa de l'associació:
-Que ho decideixi la persona interessada,que ha de comunicar per escrit la seva decisió a la
Junta Directiva.
-No satisfer les quotes fixades.
-No complir les obligacions estatuáries.

CAPÍTOL III. L'ASSEMBLEA GENERAL
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Article 8.1.
2.
3.

L'Assemblea General es l'órgan sobirá de l'associació; els seus membres en formen
part per dret propi i ¡rrenunciable.
Els membres de l'assodadó, reunits en Assemblea General legalment constituida,
decideixen per majoria els assumptes que son competencia de l'Assemblea.
Tots els membres queden subjectes ais acords de l'Assemblea General, indoent-h¡ els
absents, els qui ens discrepen i els presents que s'han abstingut de votar.

Article 9.- L'Assemblea General té les facultats següents:
a) Modificar els estatuís.
b) Elegir i separar els membres de l'órgan de govern i controlar-ne l'activitat.
c) Aprovar el pressupost anual i la liquidado de comptes anuals, com també adoptar els
acords per a la fixació de la forma i l'import de la contribució al sosteniment de
l'associació i aprovar la gestió feta per l'órgan de govern.
d) Acordar la dissolució de l'associació.
e) Incorporar-se a altres unions d'associacions o separar-se'n.
f) Sol-licitar la declarado d'utilitat pública.
g) Aprovar el reglament de régim interior.
h) Conéixer les sol-licituds presentades per a ésser soci o soda, ¡ també les altes i les
baixes d'associats i associades per una rao diferent de la separació definitiva.
i) Resoldre sobre qualsevol altra qüestió que no estigui directament atribuida a cap altre
órgan de l'associació. La relació de les facultats que es fan en aquest article té un
carácter merament enundatíu i no limita les atribucions de l'Assemblea General.
Article 10.-

1.
2.

L'Assemblea General es reuneix en sessió ordinaria com a mínim un cop l'any, dins
deis mesos compromesos entre Genrer i Marc, ambdós indusivament.
L'órgan de govern pot convocar l'assemblea general amb carácter extraordínari
sempre que ho consideri convenient, i ho ha de fer quan ho sol-liciti un 10% deis
associats; en aquest cas, l'assemblea ha de teñir lloc dins el terrnini de trenta dies a
comptar de la sol-licitud.

Article 11.1.
2.

L'Assemblea es convocada per l'órgan de govern mitjancant una convocatoria que ha
de contenír, com a mínim, l'ordre del dia, el lloc, la data i l'hora de la reunió.
La convocatoria s'ha de comunicar quinze dies abans de la data de la reunió,
individualment i mitjancant un escrit adrecat al domicili que consti en la relació
actualitzada d'associats i associades que ha de teñir l'associadó.
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3.

Les reunions de l'Assemblea General, les presideix el president o presidenta de
l'associació. So no hi es, l'han de substituir, succesivament, el vicepresident o
vicepresidenta o el/la vocal de mes edat de la Junta. Hi ha d'actura com a
secretari/ária qui ocupi el mateix carree a la Junta Directiva.
4. El secretan o la secretaria redacta l'acta de cada reunió, que han de signar e I I/a
mateix/a í el president o presidenta, amb un extracte de les deliberacions, el text deis
acords adoptáis, el resultat numéric de les votacions i la llista de les persones
assistents,
Al comencament de cada reunió de l'Assemblea General es llegeix l'acta de la sessió
anterior a fi que s'aprovi o s'esmeni. Cinc dies abans, de tota manera, i'acta i
qualsevoal altra documentado ha d'estar a disposició deis socis i sócies al local social.
Article 12.1.
2.

L'Assemblea General es constitueix válidament siguí quin siguí el nombre de persones
assocíades presents o representades.
El 10% deis associats/ades poden sol-licitar a l'órgan de govern la inclusió en l'ordre
del día d'un o mes assumptes per tractar. En el cas que ja s'hagí convocat l'Assemblea ,
poden fer-ho díns el primer tere del període compres entre la recepció de la
convocatoria i la data en qué aquest órgan s'ha de reunir. L'assemblea únicament por
adoptar acords respecte ais punís ¡nclosos en l'ordre del día, llevat que s'hagí
constitituít amb carácter universal o que els acords es refereixin a la convocatoria
d'una nova assemblea general.

Article 13.En les reunions de l'Assemblea General, correspon un vot a cada membre de
l'associacio'.
Els acords es preñen per majoría simple de vots deis socis i sócies presents o
representáis.
Per adoptar acords sobre la modificado deis estatuts, la dissolució de l'associació, la
constítució d'una federado amb assocíacíons símiliars o la integrado en una de ja
existen:, i la disposició o alienado de béns, es requereix una majoria qualificada deis
assocíats/ades presents o representáis (eis vots afirmatíus superen la rneitat deis
emesos). En qualsevol cas, l'elecdó de la Junta Directiva, si es presenten u'iverses
candidatures, es fa per acord de la majoria simple o relativa deis socis i sócies presents
o representáis (mes vots a favor que en contra).
Les candidatures que es presenten formalment teñen dret a una copia de la llista deis
socis i sócies i deis seus domicilis i adreces de correu electrónic, semper que els
associats ho autoritzin expressament.

CAPÍTOL IV. LA JUNTA DIRECTIVA
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Article 14.-

La Junta Directiva regeix, administra i representa l'associació. Componen aquest órgan
el president/a, el vicepresident/a, el secretari/ária, el tresorer/a i els/les vocals (*2),
carrees que han de ser exercits per persones diferents.
L'elecció deis membres de la Junta Directiva, que han de ser associacts, es fa per
votado de l'Assemblea General. Les persones elegides entren en funcions després
d'haver acceptat el carree.
El
nomenament i el cessament deis carrees s'han de comunicar al Registre
3.
d'Associacions mitjantcant un certificat, emés peí secretan/aria sortint arnb e! vistiplau
del pres¡dent/a sortint, que ha d'incloure també l'acceptació del nou pres¡dent/a i del
nou secretari/ária.
Els membres de la Junta Directia exerceixen el carree gratuítament.
4.
Article 15.-

1.
2.

a)
b)
e)
d)
e)
3.

Els membres de la Junta Directiva exerceixen el carree durant un període (*3) de 2
anys, sense perjudici que puguin ser reelegits.
El cessament deis carrees abans d'extingir-se el termini reglamentar! del seu mandat
pot esdevenir-se per:
mort o declarado d'abséncia, en el cas de les persones físiques, o extinció en cas de les
persones jurídiques
incapacitat o inhabilitado
renuncia notificada a l'órgan de govern
separació acordada per l'assemblea general
qualsevol altra que estableixin la llei o els estatuts
Les vacants que es produeixin en la Junta Directiva s'han de cobrir en la primera reunió
de l'Assemblea General que tingui lloc. Mentrestant, un membre de l'associació pot
ocupar provisionalment el carree vacant.

Article 16.-

1.

La Junta Directiva té les facultáis següents:

a)

Representar, dirigir i administrar l'associació de la manera mes amplia que reconegui
la Llei; així mateix, complir les decisions preses per l'Assemblea General, d'acord amb
les normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea estableixi.
Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixenca davant deis organismes
públics i per exercir tota mena d'accions legáis i interposar els recursos pertinents.
Proposar a l'Assemblea General la defensa deis interessos de l'associació.

b)
c)

(*2) La cornposició de la Junta Directiva pot ser diferent, pero ha de constar necessáriament d'un mínim de tres
membres, entre els quals hi ha d'haver un president/a i un secretari/ária
(*3) Cal concretar la durada del carree tenint en compte que no pot ser superior a cinc anys
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d) Proposar a l'Assemblea General la defensa de
l'establiment de les
quotes que els
membres de l'associació han de satlsfer.
e) Convocar les assembles generáis i controlar que es complelxln els acords que s'hi
adoptin.
f) Presentar el balanf i l'estat de comptes de cada exercici a l'Assemblea General perqué
els aprovi, ¡ confeccionar els pressupostos de l'exerclci següent.
g) Contractar els empleats que l'assoclació pugui teñir.
h) Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perqué els servéis funcionin amb
normalitat. i) Establir grups de treball per aconseguir de la manera mes eficient i
eficaf els fins de
l'assodació, i autoritzar els actes que aquests grups projectin dur a terme. j) Nomenar
els vocals de la Junta Directiva que s'hagin d'encarregar de cada grup de
treball, a proposta deis mateixos grups. k) Dur a terme les gestions necessáries
davant d'organismes públics, entitats i altres
persones, per aconseguir:
subvencions o altres ajuts
l'ús de locáis o edificis que puguin arribar a ser un lloc de convivencia i comunicado i
també un centre de recuperació ciutadana I) Obrir comptes corrents i Ilíbretes
d'estalvis a qualsevol establiment de crédit o
d'estalvi i disposar deis fons que h¡ hagi en aquest dipósit. La disposició deis fons es
determina a l'article 29. m) Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin
previst els estatuís i donar-ne
compte en la primera reunió de l'Assemblea General, n) Qualsevol altra facultat que no
estigui atribuida d'una manera específica a algún aiíre
órgan de govern de l'associació o que l¡ hagi estat delegada experssarnent.
Article 17.1.

2.

La Junta Directiva, convocada préviament peí president/a o per la persona que el/la
substitueixi, s'ha de reunir en sessió ordinaria amb la periodidtat que els seus
membres decideixin, que en cap cas no pot ser inferior a una vegada cada trimestre
(M).
S'ha de reunir en sessió extraordinaria quan la convoqui amb aquest carácter el
president/a i be si ho sol-lícita un tere deis membres que la componen (*5).

Article 18.1.
2.

3.

La Junta Directiva queda constituida válidament si ha estat convocada amb l'antelació i
hi ha un quorum de la meitat mes un deis seus membres.
Els membres de la Junta Directiva están obligáis a assistir a totes les reunions que es
convoquin, encara que, per causes justificades, poden excusar-se'n. L'assisténcia del
president/a o del secretari/áría o de les persones que els substituíeixin hi es necessária
sempre.
La Junta Directiva pren els acords per majoria simple de vots deis assistents.

(*4) Es pot fixar una altra periodicitat (*5)
Es pot fixar un altre percentatge
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Artícle 19.-

1.

La Junta Directiva pot delegar alguna de les seves facultáis en una o diverses
comissions o grups de treball si compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dos tercos
del seus membres.
2. També pot nomenar, amb el mateix quorum, un o uns quants mandataris per exercir la
funció que els confii amb les facultats que cregui oportú conferir-los en cada cas.
Artícle 20.-

Els acords de la Junta Directiva s'han de fer constar en el llibre d'actes i han de ser signats
peí secretari/ária i el president/a. En ¡niciar-se cada reunió de la Junta Directiva, s'ha de
llegir l'acta de la sessió anterior perqué s'aprovi o es rectifiqui, si es procedent.

CAPÍTOL V. La presidencia i la vicepresidéncia
Artícle 21.-

1.

Son própies del president/a les funcions següents:

a) Dirigir i representar legalment l'associació, per delegado de l'Assemblea General i de
la Junta Directiva.
b) Presidir i dirigir els debats, tant de i'Assemblea General com de la Junta Directiva.
c) Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d'empat.
d) Establir la convocatoria de les reunions de l'Assemblea General i de la Junta Directiva.
e) Visar les actes i els certificáis confeccionáis peí secretari/ária de l'associació.
f) Les atribucions restants própies del carree i aquelles per a les quals el deleguin
l'Assemblea General o la Junta Directiva.
2. El president/a es substituít, en cas d'abséncia o malaltia, peí vicepresident/a -si n'hi
ha- o el/la vocal de mes edat de la Junta, per aquest ordre.
CAPÍTOL VI. La tresoreria i la secretaria

Artícle 22.-

El tresorer/a té com a funció la custodia i el control deis recursos de l'associació, com també
l'elaboració del pressupost, el balanc i la liquidado de comptes. Porta un llibre de caixa. Signa
els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria. Paga les factures aprovades per la Junta
Directiva, les quals han de ser visades préviament peí president/a, i inressa el que sobra en
dipósits oberts en establiments de crédit o estalvi.
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Article 23.-

El secretari/ária té com a funció la custodia i el control deis recursos de l'associació, aixecar,
redactar i signar les actes de les reunions de l'Assemblea General i la Junta Directiva, redactar i
autoritzar els certificats que calgui lliurar, i també portar el llibre de registre de socis ¡ sódes.

CAPÍTOL Vil. Les comissions o grups de treball
Article 24.-

La creado i constitució de qualsevol comissió o grup de treball, l'han de plantejar els rnembres
de l'associació que vulguin formar-los, que n'han d'assabentar la Junta Directiva i explicar les
activitats que es proposen dur a terme.
La Junta Directiva s'ha de preocupar d'analitzar les diferents comissions o grups de treball, els
encarregats deis quals li han de presentar un cop al mes un informe detallat de les seves
actuadons.
CAPÍTOL VIII. El régim económic
Article 25.-

Aquesta assodació no té patrimoni funcacional. (*6)
Article 26.-

Els recursos económics de l'associació es nodreixen de:
a)

les quotes que fixa l'Assemblea General per ais seus membres

b) les subvencions oficiáis o particulars
c) les donacions, les heréndes o els llegats
d) les rendes del patrimoni mateix o be d'altres ¡ngressos que puguin obtenir-se
Article 27.-

Tots els membres de l'assodació teñen l'obligació de sostemr-la económicament, mitjancant
quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determini l'Assemblea General a
proposta de la Junta Directiva.
L'Assemblea General pot establir quotes d'ingrés, quotes periódiques mensuals -que s'han
d'abonar per mesos, trimestres o semestres, segons el que disposi la Junta Directiva- i quotes
extraordináries.

(*6) Si en té, cal indicar la quantítat en qué es valora.
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Article 28.L'exercici económic coincideix amb l'any natural i queda tancat el 31 de desembre.
Article 29.Els comptes corrents o llibretes d'estalvis obertes en establiments de crédit o d'estalvi, hi ha
de figurar les signatures dle president/a, el tresorer/a i el secretan/aria.
Per disposar deis fons n'hi ha prou amb dues firmes, una de les quals ha de ser la del
tresorer/a o be la del president/a.
CAPÍTOL IX. El régim disciplinar!
Article 30.L'órgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis i sócies.
Aqüestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions
corresponents poden anar des d'una amonestació fins a l'expulsió de l'associació, segons el
que estableixi el reglament intern.
El procediment sancionador s'inicia d'ofici o be com a conseqüéncia d'una denuncia o
comunicado. En el termini de 10 dies, la Junta Directiva nomena un instructor, que tramita
l'expedient sancionador i proposa la resolució en el termin de 15 dies, amb audiencia previa
del presumpte infractor. La resolució final, que ha de ser motivada i aprovada per dues
terceres parts deis membres de la Junta Directiva, l'adopta aquest organ de govern també dins
d'un període de 15 dies.
Contra les sancions per flates greus i molt greus acordades per la Junta Directiva, les persones
¡nteressades h¡ poden recorrer, si el reglament ¡ntern estableix el procediment per fer-ho,
davant la primera assemblea general que tingui lloc.
CAPÍTOL X. La dissolució
Article 31.L'associació pot ser dissolta si no acorda l'Assemblea General, convocada amb carácter
extraordinari expressament per a aquest fi.
Article 32.1. Un cop acordada la dissolució, l'Assemblea General ha de prendre les mesures
oportunes tant peí que fa a l¿ destinado deis béns i drets de l'associació, coro
a la finalitat, l'extinció i la liquidado de qualsevol operació pendent.
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L'Assemblea está facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho
cregui necessari.
Els membres de l'associació están exempts de responsabilitat personal. La seva
responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos
hagin contret voluntáriament.
El romanent net que resulti de la liquidado s'ha de lliurar directament a
l'entitat pública o privada sense afany de lucre, que en l'ámbit territorial
d'actuació de l'associació, hagi destacat mes en la seva activitat a favor
d'obres benéfiques.
Les funcions de liquidado i d'execució deis acors a qué fan referencia els
apartats anteriors d'aquest mateix article son competencia de la Junta
Directiva si I' Assemblea General no confereix aquesta missió a una comissió
liquidadora especialment designada a aquest efecte.

Diligencia per fer constar que aquests estatuís s'han aprovat en l'assemblea
extraordinaria de data 19 d'octubre de 2012

eneral

Girona; 22 d'octubre de 2012

Generalitat de Catalunya
Departament de Justicia
Servéis Territorials de Girona
Certifico que aquests estatuís concorden amb els origináis de l'entitat,
les dades d'inscripció de la qual consten a continuado.
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